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ЗАПОВЕД 

 

№ РД-05-563 

 

гр. Хисаря, 07.09.2016 г. 

 

 

 

 

 

 На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 18, ал. 1 от 

Изборния кодекс за цялостната организационно-техническа подготовка по произвеждането 

на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум на 

06.11.2016 год. 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Петко Петров – секретар на община Хисаря  да отговаря за цялостната 

организационно-техническа подготовка по произвеждането на Избора и националния 

референдум. 

2. Главен експерт ГРАО, да отговаря за цялостната организация по гражданската 

регистрация на населените места в община Хисаря и подготовката на избирателните списъци 

за Избора и националния референдум. 

3. Валя Тинтикова – Главен специалист ОТО на ОбС, да получава, разпределя и 

съхранява документи и книжа за Избора и националния референдум. 

4. Даниела Николова – н-к отдел „АПИО”, да отговаря за техническата подготовка 

и оборудване на секционните помещения на територията на гр. Хисаря. 

5. Кметовете на кметства и кметския наместник на с. Мътеница да отговарят за 

техническата подготовка и оборудване на секционните помещения в населените места. 

6. Началника на Районно управление на МВР Хисаря, да изготви и представи на 

Кмета на Общината план за осигуряване охраната и сигурността на секционните помещения 

на територията на населените места, нормалното протичане на деня на Избора и 

националния референдум, охраната на документите и книжата при транспортирането им – в 

деня на получаването им от Областна администрация, от Общината до помещенията на 

изборните секции, в нощта преди Избора и националния референдум и след него, от 

изборните секции до предаване на резултатите в РИК-Пловдив. 

7. Началника на РСПБЗН Хисаря, да организира и назначи проверка за състоянието 

на пожаро-техническата безопасност на секционните помещения на територията на 

Общината преди Избора и националния референдум. Да представи на Кмета на Общината 
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писмен доклад за състоянието на пожаро-техническата безопасност на секционните 

помещения.  

8. Кметовете на населените места да организират осигуряването на необходимото 

оборудване на секционните помещения както следва: 

 параван за обособяване на място за гласуване; 

 масичка за попълване на бюлетините в мястото за гласуване; 

 работна маса, покривка и столове за секционната комисия; 

 избирателни урни (прозрачни); 

 столове за застъпниците и наблюдателите; 

 маса за личен багаж и закачалка; 

 канцеларски материали и консумативи; 

 пожарогасител; 

 да се осигури ел.осветление или алтернативно такова на секционните помещения; 

9. Петко Петров – секретар на община Хисаря да подсигури технически средства за 

комуникация на секционните комисии и да осигури помещение за съхраняване на всички 

материали от Избора и националния референдум.  

10. Телефонната централа и факса на Общинска администрация да бъдат включени на 

непрекъснат режим на работа и се обслужват от – Петя Стоянова Добрева-Шейретова – гл. 

специалист спорт, туризъм и младежки дейности и г-жа Валя Тинтикова – главен 

специалист ОТО на ОбС. 

11. Определям следните стационарни и мобилни телефони за връзка с Общинска 

администрация и определените с настоящата заповед отговорни длъжностни лица преди и по 

време на Изборите и националния референдум, както следва: 

 

№ Длъжностно лице Телефон GSM 

1 

2 

инж. Пенка Дойкова – кмет на Общината 

Тони Илиева – зам. кмет на Общината 

033762405 

0337/62095 

0884100775 

0877732234 

3 Петко Петров – секретар на Общината 033762112 0887811330 

4 Главен експерт ГРАО 033762034 0882215527 

5 Валя Тинтикова – главен специалист ОТО на 

ОбС 

033762624 0886837275 

6 Даниела Николова – началник отдел АО 033762034 0884900629 

7 Дежурен в Общината 033762233 0882018660 

8 Телефонна централа на Общината 0337 62180, 62415, 62631 

9 Факс на Общината 033762030 

10 Имейл на Общината obhisar@hisar.bg  
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12. Забранявам използването на материална база, размножителна техника, 

технически средства за комуникация, канцеларски материали и др. собственост на Общината 

от представители на която и да било политическа партия или коалиция при подготовката и 

произвеждането на Избора и националния референдум. 

13. Служителите в Общинска администрация, кметствата, кметското наместничество 

и другите административни структури на Общината нямат право да водят агитация и друга 

политическа дейност на работните си места и в сградите на Общината, кметствата, кметското 

наместничество и другите административни структури. 
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14. С разпорежданията по точки 12 и 13 от настоящата заповед Кметовете, кметския 

наместник, Началниците на отдели и другите ръководители на административни структури в 

Общината да запознаят подчинените си служители срещу подпис. 

 Копия от заповедта да се предоставят на всички заинтересовани длъжностни лица за 

сведение и изпълнение. 

 Контрол по изпълнението заповедта възлагам на Заместник-кмета на Общината. 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ПЕНКА ДОЙКОВА 

Кмет на община Хисаря  
 
 
Изготвил, 

Петко Петров 

Секретар на община Хисаря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      ЗАПОВЕД 

 

№ РД-05-564 

 

гр. Хисаря, 07.09.2016 г. 

 

 На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 24, ал. 1, чл. 41, 

ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс, чл. 8 и § 2 от ПЗР на Закона за прякото участие на 

гражданите в държавната власт и местното самоуправление, за цялостната 

организационно-техническа подготовка по произвеждането на избори за президент и 

вицепрезидент на републиката и за национален референдум на 06.11.2016 год. 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Определям местата за обявяване на предварителните избирателни списъци за 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум, както 

следва: 

 

Секция № Адрес Място за обявяване 

1 2 3 

173700001 гр. Хисаря –  

ЦОП 

ЦОП (Център за обществена подкрепа) 

173700002 гр. Хисаря –  

ОДЗ „Мечо Пух” 

Обединено детско заведение “Мечо Пух” 

 

173700003 гр. Хисаря –  

СОУ “Хр. 

Смирненски” 

Читалище “Иван Вазов” 

 

173700004 гр. Хисаря –  

Читалище “Ив. 

Вазов” – І етаж 

Читалище “Иван Вазов” 

 

 

173700005 гр. Хисар –  

ОУ “В. Левски” 

Клуба на кв. “Момина баня” 

173700006 гр. Хисаря –  

Клуб кв. „Момина 

Баня” 

Клуба на кв. “Момина баня” 

 

173700007 гр. Хисаря –  

ОУ “Климент 

Охридски” Сграда № 1, 

І-ви етаж 

Читалището кв. “Веригово” 

173700008 гр. Хисаря –  

ОУ “Климент 

Охридски” Сграда № 2, 

І-ви етаж, начален курс 

 

Читалището кв. “Веригово” 
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173700009 гр. Хисаря, 

кв. „Миромир” –  

Читалище 

Читалище кв. “Миромир” 

173700010 с. Михилци –  

Читалище 

На витрината на магазина на ГПК “Наркооп” 

173700011 с. Черничево –  

Читалище 

На витрината на магазина на ГПК “Наркооп” 

173700012 с. Старо Железаре –  

Читалище 

В читалището 

173700013 с. Ново Железаре –  

Клуб 

 

На витрината на магазина на ПК “Волов” 

173700014 с. Паничери –  

Клуб 

В клуба 

173700015 с. Мътеница –  

Клуб 

В клуба 

173700016 с. Старосел – 

ОУ “20 април” 

На витрината на магазина “Стройкооп” 

173700017 с. Старосел – 

Фоайе на 

Читалищна сграда 

Във фоайето на читалищната сграда 

173700018 с. Красново – Фоайе 

на Читалищна 

сграда 

Кметството на с. Красново 

173700019 с. Кръстевич – 

Читалище 

Във фоайето на читалищната сграда 

 

173700020 с. Беловица –  

Училище 

В кметство с. Беловица 

173700021 с. Мало Крушево –  

Клуб 

Коридора на Кметството 

173700025 с. Старосел – 

Дом за стари хора 

Дом за стари хора с. Старосел 

  

2. Предварителните избирателни списъци да се публикуват на интернет страницата на 

Общината. 

3. Настоящата заповед да се доведе до знанието на Главен експерт ГРАО, Кметовете 

по населени места, Кменския наместник на с. Мътеница, главен специалист ОТО на ОбС и IT 

специалиста за сведение и изпълнение. 

4. Заповедта да се качи на интернет страницата на Общината и да се постави на 

информационните табла в сградата. 

Екземпляри от заповедта да се предоставят на ТЗ ГРАО гр. Пловдив и 17-та РИК гр. 

Пловдив за сведение (чл. 41, ал. 3 от ИК). 

Контролът по изпълнението заповедта възлагам на Секретаря на Общината. 

 

ИНЖ. ПЕНКА ДОЙКОВА 

Кмет на община Хисаря  
 
Изготвил, 

Петко Петров 

Секретар на община Хисаря 


